
Zarządzenie Nr 7l2OL6
Wójta Gminy Żelazków

z dnia 20 stycznia 2016 r.

w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu
za lV kwartał 2015 roku.

Na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych /Dz. U. z 20L3 r. poz. 885 z poźn. zm.f zarządza się , co następuje:

§r

Podaje się do pub|icznej wiadomości informację:

- z wykonania budżetu
- o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budzetowych, o

których mowa w art. 60 ustawy o finansach publicznych
zgodnie z zalączniklem do niniejszego zarządzenia.

§z

Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie lnformacji Publicznej.

§3

Zarządzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania.



Załącznik
do zarządzenia Nr 7 /2oL6
Wójta Gminy ŻelazkóW

z dnia 20 stycznia 20L6 r.

lnformacja z wykonania budżetu za !V kwartał 2015 r.

1. Dochody iwydatki:

Lp. Wyszczególnienie Plan po zmianach Wykonanie %
(4:3l

1 2 3 4 5

L.

Dochody ogółem
w tym:

- dochody bieżące
- dochodv maiatkowe

24,9L5.087,83

24.Lo9.604,43
805.483,40

26,135.585,04

24.773.o22,t9
t.362.56ż,85

104,90

Loz,75
169,16

2.

Wydatkiogółem
w tym:

- wydatki bieżące
- wvdatki maiatkowe

26,828.L47,68

2t.374,30t,28
5.453.846,40

23.686,o48,97

L9.6L9.997,L7
4.066.051,80

88,29

9t,79
74,55

3. DeficWNadwyżka -1.913.059,85 2,449.536,o7 x

2, Przychody i rozchody:

L.p. wvszczesólnienie plan po zmianach Wykonanie
L 2 3 Ą

1.

Przychody ogółem
w tym:
- kredyty i pożyczki
- inne źrodła

2.0Io,6L7,85

0,00
2.QL0,6I7,85

2,750.599,48

0,00
ż.750.599,48

2,

Rozchody ogółem
w tym:
- spłaty kredytów i pożyczek
- inne cele

97.558,00

97.558,00
0,00

97.558,0

97.558,00
0,00

3. !nformacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych

Kwota udzielonych umorzeń niepodatkowych należności budżetowych, o których mowa w art. 60
ustawv o finansach publicznvch - osółem w tym:

0,00

1. kwow dotacii podlesaiace zwrotowi w przvpadkach określonvch w ustawie 0,00

ż. Należności z tvtułu swarancii i poreczeń udzielonvch przez skarb państwa i JsT 0,00

3, Wpław nadwvżek środków obrotowvch samorzadowvch zakładów budżetowych 0,00

4, wpłatv nadwvżek środków finansowvch agencii wvkonawczvch 0,00

5. wolatv środków z twułu rozliczeń realizacii programów przedakcesvinvch 0,00

6. Należności z tytułu zwrotu środków przeznaczonych na realizację programów finansowanych z

udziałem środków eu ropejskich
0,00

7. Dochody pobierane przez iednostki budżetowe Gminy Żelazków na podstawie odrębnych ustaw 0,00

8. Pobrane przez jednostkę samorządu terytorialnego dochody związane z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jst. odrębnymi ustawami i nieodprowadzone
na rachunek dochodów budżetu państwa

0,00


